
Ata da ducentésima nonagésima reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos quatorze dias do mês de junho de dois mil 
e dezessete, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos na cidade de 
Conselheiro Lafaiete, em caráter ordinário. Tendo o quórum necessário, o 
presidente abriu os trabalhos. Justificaram a ausência os conselheiros Amarilio 
Zebral, Ryan Jeferson, José Salvador, Ana Marilene e Vamberto. Foi lida a 
pauta e em seguida a ata 289ª reunião de caráter extraordinário pelo 
conselheiro Lucio, que, após analisada foi aprovada por unanimidade. Foram 
lidas as correspondências e convites encaminhados ao Conselho Municipal de 
Saúde. Foram informadas as portarias 1.479, DE 13 DE JUNHO DE 2017, 
PORTARIA  1.473, DE 13 DE JUNHO DE 2017, PORTARIA 1.466, DE 13 DE 
JUNHO DE 2017, PORTARIA 1.471, DE 13 DE JUNHO DE 2017, PORTARIA 
1.481, DE 13 DE JUNHO DE 2017, PORTARIA 1.475, DE 13 DE JUNHO DE 
2017, PORTARIA 1.356, DE 2 DE JUNHO DE 2017, PORTARIA 874, DE 12 
DE MAIO DE 2017, PORTARIA 1.390, DE 2 DE JUNHO DE 2017, PORTARIA  
854, DE 30 DE MAIO DE 2017, PORTARIA 1.370, DE 2 DE JUNHO DE 2017, 
PORTARIA 1.294, DE 25 DE MAIO DE 2017, PORTARIA 22, DE 25 DE MAIO 
DE 2017, todas encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde para 
conhecimento e análise. Foram apresentadas pendências relativas a 
reclamações de pacientes referentes aos Processos eletrônicos de números: 
3493/2017, 3656/2017,3576/20173825/2017 ,3491/2017,3493/2017,3369/2017.  
Foram apresentadas respostas aos ofícios Nº 038 /2017/CMSCL Solicitações 
de Informações em conformidade com Parecer 004/2017 aprovado pela 
Plenária do Conselho Municipal de Saúde e Nº 061 /2017/CMSCL Solicitações 
de informações sobre o oficio 046/2017/ FAMOCOL. O CMS aguarda a 
resposta dos ofícios 134/2016 CMSCL referente a denúncia sobre o Hospital 
São Vicente, OFÍCIO Nº 52/2017/CMSCL Solicitações informações para o 
conselheiro e presidente do bairro Belavinha o Sr. Rodrigo Acácio Ferreira, 
OFÍCIO Nº 64 /2017/CMSCL Solicitações da publicação de Portaria de 
Nomeação dos componentes do Conselho Municipal de Saúde, Biênio 
2017/2019. Foi apresentada ata de reunião realizada no Ministério Público, 
referente ao IC 16.00412-7 referente ao Cemitério Nossa Senhora da 
Conceição. O conselheiro Roberto fez um breve relato sobre o assunto que 
envolve a presença de escorpiões na área do local e as sugestões discutidas 
durante o encontro. O conselheiro Roberto solicitou a confirmação da 
aprovação do sispacto. O presidente disse que durante a reunião 288, o 
parecer foi aprovado, mas em função da discussão referente ao recurso 
destinado para a Atenção Básica, não foi registrada em ata e esse registro se 
faz necessário para emissão de Resolução por parte do Controle Social. Foi 
então lido o parecer 006/2017 05/05/2017, no qual é informado que a 
Secretaria Municipal encaminhou ao Conselho Municipal de Saúde 
documentação com valores a serem pactuados para o atendimento de metas 
junto ao Ministério da Saúde. A Secretaria realizou as correções solicitadas de 
indicadores e os reencaminhou ao CMS. Diante do exposto a Câmara Técnica 
recomendou a aprovação do SISPACTO 2017. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Passou-se a discussão de proposta de protocolo 
para atendimento na Atenção Básica. Foi lido parecer 007/2017 no qual a 
Secretaria Municipal de Saúde apresentou proposta para o agendamento de 
pacientes na rede de Unidades de Estratégia da Família para o atendimento 
médico. Pela proposta apresentada, há toda uma rotina a ser executada em 
todas as unidades de forma padronizada. As atividades estão organizadas em 
turno da manhã com início às 7 horas e término as 12 horas. Na parte da tarde, 
início às 14 horas e término às 17 horas, de segunda a sexta feira. Cabe 
ressaltar que, todos os médicos, tem que cumprir 40 horas semanais. Dessa 
forma fica claro e evidente uma carga horária diária de 8 horas, totalizando 40 



horas semanais. Na proposta apresentada, a Câmara Técnica entende que não 
deve ser disponibilizado consultas de urgência, mas sim que sejam 8 consultas 
agendadas e 4 de demanda espontânea. Esses números representam o 
mínimo a ser atendido, o que não impede mais atendimentos e deve ser 
recomendado, sendo deixado bastante claro a eminente possibilidade dessa 
ocorrência. O atendimento pela manhã das consultas agendadas e das 
demandas espontâneas, de segunda a sexta, é mais adequado, uma vez que é 
o horário em que a população mais comparece as unidades. Os demais 
atendimentos/rotinas da unidade seriam concentrados no período da tarde. 
O número de visita domiciliar deve ser proporcional ao número de usuários que 
necessitam da ação. Dessa forma, torna-se necessário levantar o número de 
pacientes que necessitam de visita domiciliar por unidade de ESF, dentro dos 
critérios de prioridade estabelecidos pela equipe. Em relação as 25 receitas, o 
termo não é adequado, pois causa a impressão de que basta renovar a receita. 
Legalmente, o paciente deve ser avaliado pelo profissional para comprovar a 
necessidade ou não de continuidade de utilização do medicamento. O 
agendamento fixado em um único dia, será a mudança da data da fila. O 
recomendado é que a marcação seja realizada em todo o horário em que a 
unidade esteja funcionando, respeitando a disponibilidade de agenda, pelo 
profissional que esteja na recepção. A troca de pedido de exames particular é 
proibido e ilegal. Acolhimento é um ato contínuo e deve ocorrer durante todo o 
horário de funcionamento da unidade. Cabe a equipe trabalhar de forma a 
sensibilizar a comunidade. Os agendamentos de consultas médicas devem ser 
agendados em horário específico e não em horário único e por ordem de 
chegada. Diante do exposto, a Câmara Técnica recomenda que os itens 
levantados sejam avaliados e adaptados pela Secretaria Municipal de Saúde e 
remetida para nova avaliação. Foi iniciado a discussão referente a proposta de 
fluxo para a realização de cirurgias eletivas. Foi lido parecer 008/2017 da 
Câmara Técnica, no qual a Secretaria Municipal de Saúde apresentou proposta 
para implantação de um fluxo paras as cirurgias eletivas realizadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde. No texto apresentado, caberá a Gerência de 
Controle e Avaliação elaborar a listagem de pacientes que serão 
encaminhados para a avaliação pré-operatória nos hospitais de referência. 
Pergunta-se. Qual será o critério para a ação? Cabe ainda informar que se faz 
necessário que o Conselho tenha acesso a listagem encaminhada para o 
acompanhamento de demandas. Diante do exposto, a Câmara Técnica 
recomenda seja esclarecido a forma como os pacientes serão encaminhados 
ao Controle e Avaliação para que a devida listagem seja formulada e 
encaminhada para o procedimento. Seja encaminhado periodicamente ao 
Conselho de Saúde cópia da listagem encaminhada. A conselheira Lourdes 
informou como será realizado o processo de controle das cirurgias eletivas. 
Segundo a conselheira o método apresentado irá beneficiar mais o usuário, 
pois diminui o tempo de resposta ao mesmo. A plenária entendeu que 
realmente a proposta, com as explicações apresentadas justifica sua 
aprovação e o acompanhamento durante um período de seis meses para 
verificar o resultado. A plenária deliberou pela aprovação da solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde, mantendo a necessidade de informação ao 
Conselho Municipal de Saúde da listagem de pacientes encaminhados e 
atendidos. Dessa forma, foi aprovada por unanimidade. Passou a leitura de 
parecer 009/2017, referente a prestação de contas do Hospital São Vicente 
referente ao recebimento de recurso no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) celebrado através de convênio entre o município e a Instituição, de 
recurso repassado pelo legislativo. Esta prestação de contas foi encaminhada 
via promotoria, uma vez que não houve a devida prestação de contas 
solicitadas pelo conselho, o que obrigou o controle social a acionar o Ministério 



Público. Na prestação de contas, não é observada a apresentação de notas 
fiscais, apenas cheques. Sem a presença de notas que comprovem a 
transação apresentada no cheque, não é possível uma avaliação da Câmara. 
Diante do exposto a Câmara técnica recomenda a devolução da prestação de 
contas para a complementação de informações. Colocado em votação o 
parecer foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Alberto solicitou que o 
pronto socorro encaminhe ao Conselho Municipal de Saúde os atendimentos 
realizados referentes a Atenção Básica e os respectivos PSF. A mesa diretora 
do Conselho Municipal de Saúde informou a necessidade de apresentação do 
Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2016 (RAG 2016), Agenda de 
Saúde e o Relatório quadrimestral referente ao primeiro quadrimestre de 2017. 
Lembrou a necessidade de apresentação desses documentos em cumprimento 
a legislação SUS. O conselheiro Roberto informou que a Secretaria Municipal 
de Saúde já foi comunicada dessa necessidade por oficio e até o momento 
nada foi informado. Foi registrado a entrada do resultado de auditoria que 
avaliou a devolução de recursos devolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
e a proposta do pré-natal de acordo com ministério da saúde, apresentado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Atenção Básica. A 
mesa diretora solicitou o encaminhamento da Lei de diretrizes orçamentária 
(LDO) para análise de sua plenária, em conformidade a Lei 141/2012. Abriu-se 
discussão e após várias argumentações os representantes do Legislativo 
encaminharam cópia do projeto em análise da Câmara para o Conselho. O 
projeto será analisado pela Câmara Técnica para emissão de parecer. A 
vereadora Carla Sassi apresentou para a plenária proposta de plano de ação 
piloto para combate a esporotricose felina para avaliação dos conselheiros. Fez 
uma explanação detalhada sobre a moléstia e a necessidade de seu combate 
de forma efetiva como uma ação de saúde pública, tirando as dúvidas que 
surgiram. O conselheiro Hélio fez uma explanação sobre o primeiro encontro 
regional sobre doenças crônicas com ênfase em hipertensão e diabetes. 
Explicou que o encontro teve como objetivo estabelecer a necessidade de 
elaboração de protocolos específicos para essas doenças na atenção básica. 
Tendo atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e lavrada a 
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos. Conselheiro 
Lafaiete, quatorze do mês de junho de 2017.  
 


